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Abstract 
The purpose of this study is to explain the effect of intellectual capital on performance 
by emphasizing the mediating role of ambidexterity and organizational voice. This 
research is an applied research and a descriptive-correlation type, specifically a 
structural equation model in terms of purpose and data collection method 
respectively. The statistical population is knowledge-based companies in Khorasan 
Razavi province and the measurement tool was a standard questionnaire with 47 
questions that 87 companies answered. Convergent and divergent validity was used to 
evaluate its validity and Cronbach's alpha and composite reliability were used for its 
reliability. Data analysis was performed with SmartPLS3. The results show that 
intellectual capital doesn’t affect performance directly or through organizational 
voice, but it does affect ambidexterity and organizational voice. Organizational voice 
also affects ambidexterity, and ambidexterity mediates the impact of intellectual 
capital on performance. Therefore, it is suggested that these companies strengthen 
their intellectual capital by training skills and increasing creativity and innovation, 
creating a suitable platform for sharing knowledge among employees and learning 
from each other, formulating necessary programs and improving communication with 
customers and other stakeholders, not only help nurture creative, courageous, and 
critical employees but they also increase their capability to exploration and 
exploitation of opportunities, thereby improving their performance. Considering the 
role of organizational culture in the formation of organizational voice and intellectual 
capital, as well as environmental uncertainty and risk-taking in the relationship 
between ambidexterity and performance, it is suggested that these variables be 
considered as moderating variables in this field. 
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Extended Abstract 
1. Introduction  
Today, knowledge-based companies, as 
one of the main sources of wealth creation 
and competitiveness, have been widely 
considered by policymakers in various 
economic fields (Balboni et al., 2019). Given 
the key role of knowledge-based 
companies in the economy, examining the 
performance of these companies and the 
factors affecting it is a fundamental issue 
that managers and researchers face. 

Researches show that several factors 
affect the performance of knowledge-
based companies. Strengthening and 
improving these factors can lead to their 
growth and development and thus 
economic development (Balboni et al., 
2019; Della Torrer, 2019; Ho et al., 2020; 
Inkinen, 2015Mam et al., 2015). Among the 
factors affecting the performance of 
companies that have been studied in 
previous research, intellectual capital 
(Inkinen, 2015; Lu et al., 2014; Meyer et al., 
2015), ambidexterity (Balboni et al., 2019; 
Junni et al., 2013; Lubatkin et al., 2006; 
Mam et al., 2015; O’Reilly & Tushman, 
2013), and organizational voice (Della 
Torre, 2019; Kim et al., 2010; King et al., 
2020; Li et al., 2017) can be mentioned. 

Intellectual capital is defined as the 
intangible assets related to knowledge that 
exist in an organization. Some researchers 
believe that human capital, structural 
capital and customer or communication 
capital are the three main components of 
intellectual capital (Lu et al., 2014; Meyer et 
al., 2015). Research results show that the 
relationship between performance and 
dual power is variable and uncertain, and 
always a high level of exploitation and 
exploration may not lead to higher 
company performance (Ho et al., 2020). In 
other words, empirical evidence shows 

that the relationship between the 
company's exploitation activities and 
exploration competencies and its 
performance can be positive or negative 
(Vorhies et al., 2011; Zhao et al., 2020). This 
contradiction between the results of 
previous research highlights the need for 
further investigation of this relationship. 
Organizational ambidexterity 
demonstrates the organization's ability to 
explore and exploit the opportunities 
simultaneously. An organization needs the 
ability of organizational ambidexterity to 
improve performance and thus growth 
and survival in the current dynamic 
environment (Balboni et al., 2019; Mam et 
al., 2015). Although some empirical 
evidence (Della Torre, 2019; Kim et al., 
2010; Lee et al.,  2014; Li et al.,  2017) show 
that companies' performance is related to 
and influenced by organizational voice, 
there is not much precise understanding 
of how this relationship and the results of 
this research are often inconsistent (a 
combination of positive and negative 
relationships). Therefore, the study of the 
effect of organizational voice on 
companies’ performance requires more 
empirical studies. 

2. Methodology 
The purpose of this study is to explain the 
effect of intellectual capital on 
performance by emphasizing the 
mediating role of ambidexterity and 
organizational voice. This research is an 
applied research and a descriptive-
correlation type which uses a structural 
equation model. The statistical population 
included knowledge-based companies in 
Khorasan Razavi Province and the 
measurement tool was a standard 
questionnaire with 47 questions that 87 
companies answered. Convergent and 
divergent validity was used to evaluate its 
validity and Cronbach's alpha and 
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composite reliability were used for its 
reliability. Data analysis was performed in 
SmartPLS3. 

3. Discussion and Results  
The results show that intellectual capital 
doesn’t affect performance directly or 
through organizational voice. However, it 
affects ambidexterity and organizational 
voice. Organizational voice also affects 
ambidexterity, and ambidexterity 
mediates the impact of intellectual capital 
on performance. Therefore, it is suggested 
that these companies strengthen their 
intellectual capital by training skills and 
increasing creativity and innovation, 
creating a suitable platform for sharing 
knowledge among the employees and 
learning from each other, formulating 
necessary programs and improving 
communication with customers and other 
stakeholders. Such measures help nurture 
creative, courageous, and critical 
employees and increase their capability in 
the exploration and exploitation of the 
opportunities, thereby improving their 
performance. Considering the role of 
organizational culture in the formation of 
organizational voice and intellectual 
capital, as well as environmental 
uncertainty and risk-taking in the 
relationship between ambidexterity and 
performance, these variables are 
suggested to be considered as moderating 
variables in this field. 

4. Conclusion 
We can brief the conclusion of the 
research as follows: 

1. The results show that the intellectual 
capital has a positive and significant effect 
on organizational ambidexterity in the 
knowledge-based companies in Khorasan 
Razavi.  

2. Another finding of this research is the 
support of the research data on the 
positive effect of organizational 
ambidexterity on the performance of 
knowledge-based companies in Khorasan 
Razavi Province.  

3. Based on the z value in the Sobel test, 
which is equal to 2.466, the positive effect 
of intellectual capital on organizational 
performance through the ambidexterity 
mediator variable is significant and the 
relevant hypothesis is confirmed.  

4. Other results of this research show 
the positive effect of intellectual capital on 
the organizational voice and the positive 
effect of the organizational voice on 
ambidexterity. 
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 چکیده
 آوای  و  دوسوتوانی  میانجی  نقش  بر  تاکید  با  عملکرد  بر  فکری  سرمایه  تأثیر  تبیین  پژوهش  این  هدف

 طوربه  همبستگی،  -توصیفی  نوع  از  روش  نظر  از  و  کاربردی  هدف  نظر  از  پژوهش  این.  است  سازمانی
  رضوی   خراسان  استان  بنیاندانش  هایشرکت  آماری،  جامعة.  است  ساختاری  معادالت  مدل  مشخص

 برای   و  داده  پاسخ  آن  به  شرکت  87  که  بوده  سوال  47  با  ایپرسشنامه  گیری،اندازه  ابزار  و  است
  استفاده   ترکیبی  پایایی  و  کرونباخ آلفای  از   آن  پایایی  برای  و  واگرا و    همگرا  روایی  از  آن  روایی  بررسی

  سرمایه   دهدمی  نشان  نتایج.  است  شده  انجام  SmartPLS3افزارنرم  با  هاداده  تحلیل.  است  شده
  و  دوسوتوانی بر اما  نیست  اثرگذار  عملکرد،  بر سازمانی  آوای  طریق  از  نه  و  مستقیم  طوربه  نه  فکری
  نیز   دوسوتوانی  و  بوده  موثر  دوسوتوانی   بر  سازمانی  آوای  همچنین.  است  تاثیرگذار  سازمانی  آوای
  تقویت   با  هاشرکت  این  شودمی  پیشنهاد  بنابراین.  کندمی  میانجی  را  عملکرد  بر  فکری  سرمایه  تاثیر

 برای   مناسب  بستر  ایجاد  نوآوری،   و  خالقیت  ارتقای  و  مهارتها  آموزش  طریق  از  خود  فکری  سرمایه
  ارتباط   بهبود  نیز  و   ضروری  هایبرنامه  تدوین  یکدیگر،  از  آنها  آموختن  و  کارکنان  میان  دانش  تسهیم

 باعث  که   کنند  کمک  منتقد  و   جسور  خالق،  کارکنانی  پرورش  به  تنها   نه  ذینفعان،  دیگر  و  مشتریان  با
 با .  دهند  بهبود  را  خود  عملکرد  طریق  این  از   و  شده  هافرصت   از  برداریبهره  و  اکتشاف  توان  افزایش

 اطمینان عدم  نیز  و  فکری  سرمایه  و  سازمانی  آوای  گیریشکل  در   سازمانی  فرهنگ  نقش  به  توجه
  عنوان به  متغیرها  این  که  شودمی  پیشنهاد  عملکرد  و  دوسوتوانی  ارتباط  در  پذیریریسک   و  محیطی

 .شوند بررسی زمینه  این در گر،¬تعدیل متغیرهایی

 کلیدواژه ها: 
  دوسوتوانی فکری، سرمایه

 سازمانی  آوای عملکرد، سازمانی،
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 مقدمه 1
بنیان که یکی از منابع اصلی  های دانش امروزه شرکت 

رقابت  و  ثروت  می خلق  حساب  به  به  پذیری  آیند، 
گسترده  سیاست طور  توجه  مورد  گذاران ای 

 1اند )بالبونی های مختلف اقتصادی قرار گرفتهعرصه 
همکاران،   کلیدی  2019و  نقش  به  توجه  با   .)

دانش شرکت  برر های  اقتصاد،  در  عملکرد  بنیان  سی 
ای اساسی  ها و عوامل موثر بر آن مسالهاین شرکت 

مواجه  آن  با  محققان  و  مدیران  که  اند. است 
می  نشان  بر  تحقیقات  متعددی  عوامل  که  دهد 

بنیان اثرگذارند که تقویت  های دانش عملکرد شرکت 
تواند سبب رشد و پیشرفت  و بهبود این عوامل می 

ش اقتصادی  توسعه  نتیجه  در  و  )هو آنها  و    2ود 
همکاران،  2020همکاران،   و  بالبونی  و  2019؛  مام  ؛ 
دالتوره2015همکاران،   از  2015،  4اینکنن  ؛3،2019؛   .)

شرکت  عملکرد  بر  تاثیرگذار  عوامل  در  جمله  که  ها 
است،   گرفته  قرار  بررسی  مورد  پیشین  تحقیقات 

  5یر؛ می 2014توان به سرمایه فکری )لو و همکاران،می
همکاران،   اینکنن،  2015و  دوسوتوانی  2015؛   ،)

همکاران،   و  همکاران،  2019)بالبونی  و  لوباتکین  ؛ 
؛ 2013؛ جانی و همکاران،  2015؛ مام و همکاران،  2006

تاشمن  و  )دالتوره، 2013،  6اریلی  سازمانی  آوای  و   )
و همکاران،  2019 لی 2010؛کیم   ؛ 2017  و همکاران،   7؛ 

 ( اشاره کرد.  2020کینگ و همکاران،  

دارایی  را  نامشهود مربوط به  سرمایه فکری  های 
دارد، وجود  سازمان  یک  در  که  تعریف   دانش 

برخی می سرمایه    کنند.  که  معتقدند  محققان 
یا   مشتری  سرمایه  و  ساختاری  سرمایه  انسانی، 

( است  فکری  اصلی سرمایه  جز  و    8لو ارتباطی سه 
می 2014همکاران، همکاران،  ؛  و  نتایج    (.2015یر 

می  نشان  و  تحقیقات  عملکرد  رابطه  که  دهد 
همیشه   و  است  نامشخص  و  متغیر  دوسوتوانی 

 
1 Balboni  
2 Ho 
3 Della Torre 
4 Inkinen 
5 Meyer 
6 O’Reilly & Tushman 

از بهره  باالیی  اکتشاف ممکن است  سطح  برداری و 
منجر به عملکرد باالتر شرکت نگردد )هو و همکاران،  

دهد  (. به عبارت دیگر شواهد تجربی نشان می 2020
رابطه فعالیت  های  ایستگی برداری و شهای بهره که 

می  آن  عملکرد  با  شرکت  یا  اکتشافی  مثبت  تواند 
)ژائو  باشد  همکاران،    9منفی  ورهیز   2020و  و    10؛ 

نتایج  2011همکاران،   بین  تعارض  و  تضاد  این   .)
این  پژوهش  بیشتر  بررسی  ضرورت  پیشین  های 

 سازد.رابطه را آشکار می 

سرمایه فکری، به عنوان منبعی ارزشمند اگرچه   
ساز  می مانبرای  حساب  به  کشورها  و  به  ها  آید، 

طوری که میزان رشد و توسعه آن به سرعت در حال  
یافتگی   توسعه  برای  شاخصی  به  شدن  تبدیل 

( همکاران،  می کشورهاست  و  اینکنن،  2015یر  ؛ 
بر   (2015 اثرگذاری آن  نتایج تحقیقات در زمینه  اما 

شرکت  است  عملکرد  متضاد  و  نبوده  یکسان  ها 
(.  2018  و همکاران،  11؛ کابریلو 2017کاران،  )کیانتو و هم

آوای   و  دوسوتوانی  همچون  عواملی  دیگر  سوی  از 
عملکرد   بر  تاثیرگذار  و  مهم  عوامل  از  نیز  سازمانی 

دانش شرکت  می های  دوسوتوانی  بنیان  باشند. 
و   اکتشاف  برای  سازمان  توانمندی  سازمانی 

فرصت بهره  از  همزمان  می برداری  نشان  را  دهد.  ها 
ک سازمان برای بهبود عملکرد و در نتیجه رشد و  ی

دوسوتوانی   قابلیت  به  کنونی  پویای  محیط  در  بقا 
؛ مام و  2019بالبونی و همکاران،  سازمانی نیاز دارد ) 

(. به عبارت بهتر دوسوتوانی سازمانی،  2015همکاران؛  
فرصت  کشف  برای  سازمان  گوناگون  توانایی  های 

های مختلف  و قابلیت   برداری از منابعمحیطی و بهره 
خود برای برآورده ساختن نیاز کسب و کار و تطبیق  

؛ هو  2004با تغییرات بازار است )گیبسون و برکینشا،  
(. از طرفی  2013؛ اریلی و تاشمن،  2020و همکاران،  

)  12داین ون بيان2003و همکاران  را  آوای سازمانی   ) 
  ايده  نظرات، سازنده اما چالشي آگاهانه و اظهارات

7 Li 
8 Lu 
9 Zhao 
10 Vorhies 
11 Cabrilo 
12 Van Dyne 
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کاري تعریف کرده   مسائل بهبود درباره اطالعات ها و
آوای سازمانی به عنوان یکی از عوامل    و معتقدند که

سازمان از  بسیاری  سوی  از  موفقیت،  بر  ها  موثر 
بنیان  پذیرفته شده است، به ویژه سازمانهای دانش 

می  منعطف  که  و  روز  به  ساختاری  از  بایست 
برخوردار بوده و به نظرات کارکنان خود ارج نهاده تا  
پاسخی   محیطی،  تغییرات  با  همگام  بتوانند 

 آمیز به این تغییرات دهند.   تموفقی

همکاران،  و  تجربی)لی  شواهد  برخی  چه   اگر 
همکاران،  2014 و  همکاران، 2010؛کیم  و  لی   ؛ 2017  ؛ 

ها  دهند که عملکرد شرکت ( نشان می 2019دالتوره،  
پذیرد  با آوای سازمانی مرتبط بوده و از آن تاثیر می 

باط  اما درک چندان دقیقی در زمینه چگونگی این ارت
هم   با  اغلب  تحقیقات  این  نتایج  و  ندارد  وجود 
از   است.  منفی(  و  مثبت  روابط  از  ناسازگار)ترکیبی 
عملکرد   بر  سازمانی  آوای  اثرگذاری  بررسی  رو  این 

مطالعه به  دارد.  شرکت  نیاز  بیشتری  تجربی  های 
توان گفت که اگر چه تحقیقات مختلفی  بنابراین می 

م متغیرهای  میان  روابط  زمینه  گونه در  به  ای ذکور 
در   نگارندگان  اما  است  گرفته  صورت  مجزا 

اند که هم زمان  های خود پژوهشی پیدا نکرده بررسی 
آوای   و  دوسوتوانی  فکری،  سرمایه  اثر  بررسی  به 

بنیان بپردازد.  های دانش سازمانی بر عملکرد شرکت 
به طور خالصه مطالعه حاضر در پی پاسخ به این  

نی و آوای سازمانی دارای  سواالت است: آیا دوسوتوا
سرمایه بین  ارتباط  در  میانجی  و  نقش  فکری  های 

شرکت  دانش عملکرد  خراسان  های  استان  بنیان 
رضوی است؟ آیا سرمایه فکری بر دوسوتوانی و آوای  

بنیان استان خراسان  های دانش سازمانی در شرکت 
رضوی اثرگذار است؟ آیا آوای سازمانی بر دوسوتوانی  

بنیان استان خراسان رضوی تاثیر  نش های دا شرکت 
 دارد؟ 

 پیشینه تحقیق 2

 عملکرد سازمانی:  2.1
ای کلی است که بر چگونگی انجام عملیات در  سازه

سازمانها برای حفظ حیات خود،  .  سازمان اشاره دارد

و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز به بهبود مستمر  
عملکرد به چگونگی انجام وظایف،  .  عملکرد نیاز دارند

از آنها اطالق می عالیتف نتایج حاصل  به  ها و  شود 
دهندۀ رفتار خاص یک  عبارت دیگر عملکرد، انعکاس 

هایش در یک  شرکت در استفاده از منابع و قابلیت 
 (.2019زمان مشخص است )دالتوره، 

های گذشته مورد عالقه  عملکرد سازمانی از دهه 
بوده   هم محققین دانشگاهی و اجرایی  هم مدیران 

چرا که نتیجه نهایی استفاده از منابع ملموس   است
سازمان  در  ناملموس  منابع  و  که  چند  هر  است  ها 

عملکرد   دارد.  بیشتری  اهمیت  آنها  برای  ناملموس 
گیری میزان شاخصی برای اندازه  توانسازمانی را می 

دستیابی خوب و مــوثر یک اقدام به اهداف تعیین 
می  که  کرد  تعریف  بوسیله  شده  و  تواند  کارایی 

اثربخشی سازمان در دستیابی به اهداف، برآورد شود  
های مرسوم  (. در مدل 2019؛ کین و هو،2015)اینکنن،  

گیری عملکرد تاکید بر روشهای مالی بوده است  اندازه
توانند نتایج ناملموس را  در حالی که این ابزارها نمی 

اندازه اندازه برای  کلی  طور  به  کنند.  گیری گیری 
از یکی از روشهای ذهنی یا عینی و یا هر دو    عملکرد 

می  و  استفاده  بوده  نسبی  ذهنی  معیارهای  شود. 
می  مطلق  عینی  صنایعی  معیارهای  مورد  در  باشند. 

های منتشر شده در دسترس  که در آن صنایع، داده 
ها عموما تمایلی به انتشار واقعیت  نیست و شرکت 

ن دیگران  به  عملکردی  ارقام  و  آمار  و  دارند،  عینی 
گزینه  اندازه تنها  اولیه  منابع  طریق  از  ذهنی  گیری 
گیری عملکرد شرکت است )بالبونی و همکاران،  اندازه
اندازه 2019 برای  تحقیق  این  در  عملکرد  (.  گیری 

(  2019بنیان از مقیاس کین و هو ) های دانش شرکت 
 استفاده شده است. 

 آوای سازمانی:  2.2
ح شده و  ( مطر1970نخستین بار توسط هیرشمن )

آن را هرگونه تالش برای تغییر، به جای فرار از مسائل  
قابل اعتراض تعریف کرده است و اظهار داشت که  

  به   کارکنان در برابر شرایط ناخوشایند با ترک سازمان
داین  دهند. ون بیان نارضایتی خود واکنش نشان می 

به توسعه این مفهوم پرداختند  (    2003و همکاران )  
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کارک آوای  بهبود  و  برای  و سازنده  موثر  را تالش  نان 
شرایط کاری از طریق صحبت در مورد مشکالت با  
مشکالت،   حل  برای  اقدام  همکاران،  یا  سرپرستان 
پیشنهاد راهکارها و کمک گرفتن از یک نهاد خارجی،  

برخی از پژوهشگران  ها تعریف کردند.  نظیر اتحادیه 
دیدگاه  بیان  برای  فرصتی  صورت  به  را  به    هاآوا 

برخی  تصمیم که  درحالی  نموده  تعریف  گیرندگان 
منحصرا را  آن  شغلی   دیگر  نارضایتی  به  واکنشی 

 (.  2014اند )لی و همکاران،  دانسته 

مؤلفه های تأثیرگذار در ایجاد آوای سازمانی کارکنان،  
بندی به سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی طبقه 
ن سه  گردیده که در مطالعات خرد، در هریک از ای

سطح، زیر معیارهای مؤثر نیز شناسایی شده است  
  2003داین و همکاران )  (. ون 2020)کینگ و همکاران،  

انگیزه  خود،  مدل  در  برای  (  مبنایی  را  کارکنان  های 
ها بر  اند. آن بندی انواع آوای سازمانی قرار داده طبقه

سه انگیزه اصلی تمرکز کرده و سه نوع آوا را به شرح  
 اند:  نموده  زیر معرفی 

طرفی  این نوع آوا با انگیزه بی الف( آوای مطیع:  
نمی  که  عقیده  این  با  کارکنان  و   توانندایجاد شده 

ایده  تنها  کنند  ایجاد  موجود  وضع  در  و  تغییری  ها 
کرد.   خواهند  ابراز  فعلی  شرایط  تأیید  در  نظراتی 

 نوعی بیان را  مطیع آوای (2003همکاران ) و داینون
تسلیم و   احساس مبنای نظرها بر و اطالعات ها،ایده 

تعریف  مبنای بر مطیع آوای اند.کرده  اطاعت 
به ایجاد  برای  ناتوانی احساس .  آیدمی  وجود تغییر 

 هایایده  و افکار که دیدگاه این  با فرد حالت این در
 نظرهایی تنها کند، چندانی ایجاد تغییر  تواندنمی  او
 در هرچند کند؛می موجود بیان شرایط با توافق در

این است ممکن عمل  و باشد ناراضی شرایط از 
 داشته ذهن در کندمی بیان آنچه با مغایر نظرهایی

 (.2016باشد )کوک و همکاران، 

در این نوع رفتار فرد با ترس از  ب(آوای تدافعی:  
 ها و نظراتش یا ارائه اطالعاتی خاصاینکه بیان ایده 

از  موضوع می در مورد یک   نتایج بدی  او  برای  تواند 
قبیل تنبیه ومجازات و توهین به همراه داشته باشد،  

انگیزه   پردازد.در مورد آن موضوع به اظهار نظر می 

می  خود  از  حفاظت  آوا،  نوع  و  این  )کینگ  باشد 
 . (2014؛ لی و همکاران، 2020همکاران، 

دوستانه:   نوع  نوع  ج(آوای  آوا،  نوع  این  انگیزه 
منفعت  دو مقابل  در  که  است  نیت  و حسن  ستی 

شخصی قرار دارد. در این نوع آوا، فرد با این   طلبی
ایده  بیان  که  میفرض  نظرات  و  نفع  ها  به  تواند 

پردازد.  سازمان یا همکارانش باشد به اظهار نظر می 
 اطالعات ها،ایده  صورت بیان به دوستانه نوع آوای

انگیزهمی تعریف  انگیزه مبنای بر نظرها یا  شود 
 همچنین و  دیگران به نفع رسانی  آوا، نوع این اصلی

)ون  سازمان و  ؛2003همکاران،   و  دایناست  کوک 
اندازه2016همکاران،   مبنای  سازمانی  (.  آوای  گیری 

داین  بنیان در این تحقیق مدل ون های دانش شرکت 
 ( و پرسشنامه آنها است.  2003و همکاران)

 سرمایه فکری:   2.3
از دارایی وعه مجم محور سازمان است  های دانش ای 

که در زمره ویژگیهای آن محسوب شده و از طریق  
طور   به  کلیدی سازمان،  ذینفعان  به  ارزش  افزودن 

مالحظه  سازمان  قابل  رقابتی  وضعیت  بهبود  به  ای 
می همکاران،منجر  و  )مارول  و  2016شود  کیانتو  ؛ 
اندیشمندان  2017همکاران،   سرمایه  (.  فکري  حوزه 

عنصر   سه  از  فکري  سرمایه  که  دارند  نظر  اتفاق 
رابطه  سرمایه  انسانی،  سرمایه  سرمایه  و  ای 
( است  شده  تشکیل  ؛ 2015اینکنن،   ساختاری 

 (.   2017اوبیدات و همکاران،  

انسانی:  موجودی    الف(سرمایه  دهنده  نشان 
 به انسانی . سرمایهدانش افراد یک سازمان است

تجاربمهارت ها،قابلیت  تخصص ها،   کارکنان و 
 (. سرمایه2015یر و همکاران،  اشاره دارد )می  سازمان
تفکر بوده و به منزله روح و فکر   از برخوردار انسانی

است. فکری  سرمایه  سرمایه سرچشمه    منابع  این 
به همین دلیل  است  نوآوری در سازمان  خالقیت و  

می   یمنبع حساب  به  سازمان  برای    آیداستراتژیک 
 (. 2016)مارول و همکاران،

رابطهب( روابط  : سرمایهايسرمایه  که  است  ای 
می  مدیریت  را  آن  محیط  با  عبارت  شرکت  به  کند. 
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دیگر با میزان انطباق سازمان با محیط خود مرتبط  
با صنعت   مثبت تعامل براي سازمان است و توانايي

دهد. این  را نشان می  کار و کسب جامعه اعضاي و
سرمایه شامل روابط با سایر ذینفعان سازمان نظیر  

عرضه  سهامداران،  دولت،  مشتریان،  رقبا،  کنندگان، 
موسسات قانونی و جامعه است. اگر چه مهمترین  
بخش سرمایه ارتباطی، روابط مشتری است اما نباید  
و   کرد)کابریلو  تمرکز  روابط  از  دسته  این  بر  تنها 

 (.2015؛ اینکنن،  2018ران، همکا

 ذخاير : در برگیرنده تمامیسرمایه ساختاريج(  
شامل   که شودمي سازمان در دانش غيرانساني

 هادستورالعمل سازماني، نمودارهاي داده، هايپايگاه 
 طور به و اجرايي، فرايندها و راهبردها هایبرنامه  و

فراتر  به سازمان ارزشي   که آن چیزی است هر کلي 
بخشد)اوبیدات و همکاران،  هاي فيزيكي مي از دارايي 

 حتي که است ایسرمايه ساختاری، (. سرمايه2017
 سازمان کنند، درمي  ترک را سازمان کارکنان، وقتي
همکاران،  مي  باقي و  اینکنن،   2017ماند)کیانتو  ؛ 
2015  .) 

اندازه برای  تحقیق  این  فکری گیری  در    سرمایه 
دانش شرکت  و  های  یونت  مقیاس  از  بنیان 
 ( استفاده شده است.2004اسنل)

 دوسوتوانی سازمانی:   2.4
به توانمندی و قابلیت سازمان در   مفهومی است که 

برنامه  همزمان  فرصت پیگیری  اکتشاف  و  های  ها 
؛  2015برداری از آنها اشاره دارد)مام و همکاران،  بهره 

 نی(. به عبارت دیگر دوسوتوا 2020،    ژائو و همکاران
و   برداریبهره  و اکتشاف از ترکیبی است)اوریلی 

شامل اموری چون جستجو،   (. اکتشاف2013تاشمن،  
پذیری، کشف  پذیری، آزمایش، انعطاف تنوع، ریسک 

فرایند دیگر  عبارت  به  است.  نوآوری   شناسایی، و 
هایی است که سازمان  سازی فرصت فرموله و ارزیابی

 بر که است فرایندی برداریبهره  با آنها مواجه است.
دقت  موجود هایشایستگی  بر تمرکز و  سرعت، 

داشته و شامل اموری نظیر پاالیش، انتخاب،   تأکید

 
1 Wei 

تولید، کارایی، اجرا و عملیاتی کردن است )برکینشاو  
را  2013وگوپتا،   دوسوتوانی  پژوهشگران  برخی   .)

برداری از طریق  مدیریت تضاد میان اکتشاف و بهره 
اند فضایی در سازمان تعریف کرده   ساختار یا ایجاد 

که در آن تمامی کارکنان، و نه فقط مدیران اقدام به  
های کاری  تخصیص زمان و تالش خود بین خواسته

برداری کنند )هو و همکاران،  متضاد اکتشاف و بهره 
2020  ، همکاران  و  وی  از    2014؛  دیگر  برخی   .)

ری،  برداپژوهشگران معتقدند اگر چه اکتشاف و بهره 
اما به دالیلی   هر دو برای سازمانها ضروری هستند 

رویه  و  فرآیندها  به  نیاز  و  منابع  کمیابی  های  چون 
فرصت  اکتشاف  مختلف،  و  سازمانی  جدید  های 

و  بهره  تقابل  در  هم  با  موجود  امکانات  از  برداری 
وگوپتا،   همکاران،  2013تضادند)برکینشاو  و  مام  ؛ 

و 2015 کائو  نگرش،  این  برخالف  (  2009همکاران)  (. 
بهره  که  می معتقدند  اغلب  اثربخشی  برداری  تواند 

کشف دانش جدید را بهبود داده و به توسعه منابع  
شود.   منجر  جدید  محصوالت  و  بازارها  پشتیبان 

می  اکتشاف  بهره همچنین،  قابلیت  برداری  تواند 
موفقیت آمیز را ارتقا دهد. بنابراین آنها برخالف نظر  

م پژوهشگران  بهره دیگر  اکتشاف  عتقدند  و  برداری 
در حوزه  است  لزوما  ممکن  رخ دهدکه  هایی مکمل 

اساس   این  بر  نیستند.  بنیادین  رقابت  دارای 
بهره  می فرآیندهای  اکتشاف  و  مکمل  برداری  تواند 

 یکدیگر بوده و هر یک باعث افزایش عملکرد شوند
همکاران،   و  برخی  2014)وی  دیگر  سوی  از   .)

بر  تاکید  بین    پژوهشگران  مناسب  توازن  ایجاد 
بهره  و  محرکهای  اکتشاف  از  یکی  عنوان  به  برداری 

می  برتر  عملکرد  تاشمن،   نگرندمتمایز  و  )اوریلی 
پژوهش 2013 از  برخی  همچنین   اهمیت بر ها(. 

 بهبود و  نوآوری چالشهای با برخورد  برای دوسوتوانی 
دارند عملکردسازمان همکاران،   تأکید  و  ؛  2015)مام 

(. در هر صورت در این تحقیق  2013مکاران،  جانی و ه
بنیان  های دانش گیری دوسوتوانی شرکت برای اندازه

وی مقیاس  همکاران  1از  شده  2014) و  استفاده   )
 است.
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 مدل مفهومی پژوهش  2.5
در ادامه به برخی از مهمترین مطالعات صورت گرفته 

 شود.  در ارتباط با موضوع مورد بررسی پرداخته می 

 و عملکرد سازمانی دوسوتوانی  2.5.1
همکاران و  دیدگاه  2020)ژائو  اساس  بر  معتقدند   )

با منبع،  بر  افزایش رقابت تشديد مبتنی   شتاب و 
 دوسوتوانی از تا ها ناچارندسازمان تحوالت، سرعت

خود جهت بهبود   سازمان در و کرده استفاده سازمانی
کنند. به همین   نظر عملیاتی تجديد عملکرد و محیط

( به دوسوتوانی  2013چه لسبوا و همکاران)علت اگر  
برتر   عملکرد  متمایز  محرکهای  از  یکی  عنوان  به 

و  می پور  ابراهیم  چون  پژوهشگرانی  و  نگرند 
تورس1394همکاران) تامایو   ،)1   ( همکاران  (،  2017و 

و    و   ( 2013همکاران) و جانی گیبسون 
( در تحقیقات خود، بین دوسوتوانی  2004بیرکینشاو) 
اند اما افرادی  ابطه مثبتی را بدست آورده و عملکرد ر 

(  2019(، بالبونی و همکاران)2020چون هو و همکاران)
جانی می 2013همکاران) و و  بیان  نتایج  (  که   کنند 
 عملکرد روی دوسوتوانی بر اثرات از تجربی شواهد

برای مثال    .است  پیچیده و گاهی متضاد با یکدیگر
( و بالبونی و  2005)2گیمابرخی محققان نظیر آتواهین 

متغیر 2019همکاران)   دو  این  بین  منفی  ارتباط   )
برخی و  آورده  کهمی  نشان شواهد بدست   دهد 

 عملکرد با شکل( غیرخطی)منحنی رابطه دوسوتوانی
همکاران،   و  )بالبونی  چه  2019دارد  اگر  بنابراین   .)

های مختلفی در زمینه ارتباط دوسوتوانی و  پژوهش 
عملکرد انجام شده است و نتایج این تحقیقات نشان  

تسهیل  می و  سازمانی  دوسوتوانی  تقویت  که  دهد 
برداری منجر به بهبود  امور مربوط به اکتشاف و بهره

( اما به  2020مکاران،  شود )هو و ه عملکرد شرکت می 
تحقیقاتی   هنوزخالء  نتایج،  ناهمگونی  و  تضاد  دلیل 
بر عملکرد وجود   تاثیر دوسوتوانی  در زمینه بررسی 

این  از  می دارد.  انتظار  فعالیترو  مجموعه  های  رود 
بهره  و  اکتشاف  به  بر  مربوط  دوسوتوانی  یا  برداری 

 
1 Tamayo-Torres 
2 Atuahene-Gima 

داری داشته باشد،  عملکرد شرکت اثر مثبت و معنا
 شود: راین فرضیه زیر پیشنهاد میبناب

𝐻1:   بر عملکرد شرکت های  دوسوتوانی سازمانی 
و  دانش  مثبت  اثر  رضوی  خراسان  استان  بنیان 

 معناداری دارد. 

 آوای سازمانی و عملکرد سازمانی  2.5.2
  گذشته  هایدهه  آوای سازمانی طی  به  مربوط  ادبیات
  بین   روابط   حال،  این   با .  است  کرده  رشد  بسیار 

سازمانی   مختلف  ی هامکانیسم   عملکرد   و   آوای 
ا   سازمانی   موجود   تحقیقات  و  نیست   درک  قابل  کامال
متناقضی  شواهد و    نشان   را  مختلف 

(.  2019؛ دالتوره،  2020و همکاران،    3دهند)نچانسکا می
بنابراین اگر چه تحقیقات مختلفی در زمینه بررسی  

؛  2019تاثیر آوای سازمانی بر عملکرد کارکنان)دالتوره،  
( و نیز تحقیقات اندکی در زمینه 2011زهیر و اردوغان،  

همکاران،   و  سازمان)نچانسکا  عملکرد  بر  آن  تاثیر 
انجام  2019توره،  ؛ دال2013همکاران،  ؛ ریس و2020  )

شده است، با این وجود، تحقیقات درباره نقش آوای  
سازمانی در زمینه بهبود و ارتقای عملکرد سازمانی،  

 چندان پررنگ نیست. 

آوای  یافته که  است  آن  از  حاکی  پژوهشی  های 
عملکرد   بر  هم  و  کارکنان  عملکرد  بر  هم  سازمانی 

همکاران،   و  است)نچانسکا  اثرگذار  ؛  2020سازمانی 
سهیتگلو2019دالتوره،   زهیر4،2010زهیر  و ؛  و   ؛ 
و 2011اردوغان، ریس    استدالل   (2013همکاران)  (. 

سازمانی   بین  مثبتی   ارتباط  که  کنندمی   و   آوای 
  برای   راهی   داشته و مشارکت   کارکنان وجود   مشارکت 
  سازمانی   اهداف  با  کارکنان  منافع  بیشتر   همسویی 

  بهبود   را  سازمان  عملکرد   خود  نوبه  به  این  که  است،
به نقش آوای سازمانی  (  2016)  ردمن  و  بخشد. نول می

ایده  بیان  فرآیندهای    بهبود   آنها  هدف   که  هاییدر 
است، اشاره کرده و معتقدند که    نوآوری   و   سازمانی

  افزایش   برای  ابزاری  عنوان  تواند بهصدای کارکنان می 

3 Nechanska 
4 Sehitoglu & Zehir 
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ته  سازمان در نظر گرف  به  کارکنان   تعهد  و  وریبهره 
 شود. 

)  و سهیتگلو رابطه2010زهیر  که  دریافتند   ) 
 رابطه و عملکرد و تدافعی سکوت بین منفی معنادار

 عملکرد و نوع دوستانه سکوت بین مثبت معناداری
هیچ  از و دارد وجود  بین معناداری رابطه طرفی 

 و لپاین ندارد. وجود عملکرد و مطیع سکوت
آوای (1998داین)ون که  دادند  به نشان   سازمانی 

مثبتی عملکرد با طورکلی  آوای زیرا دارد؛ رابطه 
انجام   روابط ارتقای و  حفظ هدف با سازمانی

 یا رفتن بین از باعث تواندمی آوا از آنجا که گیرد.می
بر   تواندمی  شود، فردی و سازمانی بین روابط  تقویت
تاکنون   تأثیرگذار عملکرد آنچه  لذا، بر اساس  باشد. 

می نظر  به  شد،  برای  بیان  سازمانی  آوای  که  رسد 
بهتر ضروری است.   عملکرد  انتظار  بنابراينتحقق   ،

تاثیر  می سازمانی  عملکرد  بر  سازمانی  آوای  که  رود 
به   این رو، فرضیه پژوهشی  از  مثبت داشته باشد. 

 صورت زیر قابل طرح است: 

𝐻2:    سازمانی ع آوای  شرکت بر  های  ملکرد 
رضوی  دانش  خراسان  استان  و    تاثیربنیان  مثبت 

 معنادار دارد. 

 سرمایه فکری و عملکرد سازمانی  2.5.3
سرمایه   میان  ارتباط  زمینه  در  متعددی  تحقیقات 
فکری و عملکرد سازمانی صورت گرفته است، که گاه  
داشته  پی  در  را  متعارضی  و  متضاد  نتایج 

همکاران،است) و  ؛  2015نن،  اینک؛  2018بونتیس 
لو و  1396محمدی،  پور  نتایج تحقیقات  (. برای مثال 

همکاران)2014همکاران) و  موسوی  و  نشان  1392(   )
سرمایه  که  است  بر  داده  ترتیب  به  فکری  های 

های صنعت بیمه در چین و شرکتهای  عملکرد شرکت 
در   همچنین  است.  اثرگذار  بوشهر  در  بنیان  دانش 

نشان دادند که  (   2018پژوهشی بونتیس و همکاران) 
میان اجزای سرمایه فکری روابط متقابلی وجود دارد  

ها تاثیر دارند. از  و این اجزا بر عملکرد تجاری شرکت 
همکاران) و  کابریلو  دیگر  بررسی  2018سوی  ضمن   )

 
1 Global Entrepreneurship Monitor  

بر   آن  تاثیر  و  فکری  سرمایه  اجزای  میان  ارتباط 
شرکت  نشان  عملکرد  صربستان  در  تولیدی  های 

های سرمایه فکری  ه همه مولفهدادند که این فرض ک
مرتبط هستند و در عین حال دارای تاثیر مثبتی بر  

محیط  همه  در  است  ممکن  هستند،  های  عملکرد 
فرهنگی و تجاری معتبر نباشد. به عبارت دیگر علی  
و   بونتیس  نظیر  تحقیقات  برخی  نتایج  رغم 

همکاران)2018همکاران) و  لو  و  تحقیقاتی  2014(   ،)
(  2015( و اینکنن)2018یلو و همکاران)نظیر کابر    دیگر 

وجود دارد که ارتباط میان سرمایه فکری و عملکرد را  
و نشان می  نکرده  بر  تائید  فکری  که سرمایه  دهند 

های مورد بررسی دارای تاثیری مثبت  عملکرد شرکت 
لذا بر اساس آنچه در باال گفته شد و نیز با  نیست.  

طالعات پیشین  توجه به نتایج متفاوت و گاه متضاد م
عملکرد،   بر  فکری  سرمایه  تاثیر  بررسی  زمینه  در 

 شود: فرضیه زیر پیشنهاد می 

𝐻3:   شرکت عملکرد  بر  فکری  های  سرمایه 
و  دانش  مثبت  اثر  رضوی  خراسان  استان  بنیان 

 معناداری دارد. 

 سرمایه فکری و دوسوتوانی 2.5.4
دهد که  پیشین نشان می   هایبررسی نتایج پژوهش 

بر   اثرگذار  عوامل  جمله  از  فکری  سرمایه 
اسنل، 2015دوسوتوانی)کاستاپولوس،   و  ؛کانگ 

اینکنن،  2009 همکاران،  2015؛  و  نوآوری)کابریلو   ،)
؛ اوبیدات و همکاران،  2017؛ کیانتو و همکاران،  2018
و  2017 بازار)رودریگز  های  فرصت  شناسایی  و   )

پوهاکا2010همکاران، است.  2010،  ؛   )
بعد  2015کاستاپولوس) سه  گرفتن  نظر  در  با   )

سرمایه   برای  ارتباطی  و  ساختاری  انسانی,  سرمایه 
فکری آن را از پیش زمینه های ضروری برای تقویت  

شمارد. از سوی  و بهبود دوسوتوانی در سازمان بر می 
( با استفاده از تحلیل  2010دیگر رودریگز و همکاران) 

، نقش  GEM  یا   1کارآفرینی  جهانی  نباهای دیده داده 
تجاری    هایفرصت   های فکری را در شناختسرمایه

می  بیان  و  داده  قرار  بررسی  که سرمایه  مورد  دارند 
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بهره و  از فرصت فکری سبب شناسایی  های  برداری 
سازمان برای  میجدید  و  ها  کابریلو  شود. 

( معتقدند که هر چه شبکه ارتباطی  2018همکاران)
و  ترده سازمان گس امکان شناسایی فرصت  باشد  تر 

می بهره  بیشتر  آن  از  توانایی  برداری  بنابراین  شود. 
شود تا  نفعان سبب می ارتباط با مشتری و سایر ذی 

های جدید را بهتر شناسایی کند و در  سازمان فرصت 
برداری از آنها موفقیت بیشتری داشته باشد. از  بهره 

انی ماهر و خالق  ( منابع انس2004نگاه یونت و اسنل)
ها،   رویه  با  مناسب  ساختاری  بستر  یک  در 

تواند با برقراری ارتباط  ها و فرآیندهای کارا می سیستم
با محیط و بازار خود، اقدام به جذب و حفظ مشتری  

دارد تا  ای طوالنی با سازمان نگه کرده و او را در رابطه
از این طریق به سازمان در شناسایی  و رفع نیازهای  

جود و طراحی محصوالت و خدمات جدید برای رفع  مو
نیازهای آینده مشتریانش کمک کند. به عبارت دیگر  

تواند با تقویت سرمایه انسانی، ساختاری  سازمان می
و ارتباطی خود هم در شناسایی نیازهای مشتریان و  

بهره  در  هم  و  محیطی  های  این  فرصت  از  برداری 
عفرصت  بهتر  نیازها  آن  رفع  جهت  کند.  ها  مل 

توان انتظار داشت که قابلیت اکتشاف و  ی مبنابراین  
فرصت بهره  از  دوسوتوانی  برداری  عبارتی  به  یا  ها 

سازمانی در اثر بهبود سه جزء اصلی سرمایه فکری  
انسانی،  و سرمایه    یعنی سرمایه  سرمایه ساختاری 

می  ارتقاء  باال  ارتباطی  در  آنچه  اساس  بر  لذا  یابد. 
ا توجه به کمبود مطالعات در زمینه گفته شد و نیز ب 

فرضیه   دوسوتوانی،  بر  فکری  سرمایه  تاثیر  بررسی 
 شود: زیر پیشنهاد می 

𝐻4:   شرکت دوسوتوانی  بر  فکری  های  سرمایه 
و  دانش  مثبت  اثر  رضوی  خراسان  استان  بنیان 

 معناداری دارد. 

 سرمایه فکری و آوای سازمانی   2.5.5
 موضوع ينا بر آوا تحقيقات از بسياري اصلي تمرکز
 کاهش يا افزايش باعث عواملي چه که است بوده
 اين بر فرض مي شود.  در سازمان  کارکنان  آوايي رفتار
 امنيت وجود و آوا بودن موثر به باور که است بوده

 تحقيقات اين است. اثرگذار آوايي رفتار بر

 رفتار بر موثر ساختاري و فردي از عوامل ايمجموعه 
همکاران،  کرده  شناسايي را آوايي و  اند)نچانسکا 
2020 .) 

اگر2008بوريس)  است  معتقد  درمورد   افراد ( 
خود و مهارت  اطمينان بودن، موثر براي  توانمندی 

 عدم که به دليل مي کنند پيدا تمايل باشند، نداشته
و هايمهارت  درباره اطمينان خود، ارتباطي   اعتبار 

باشند)کوک  نداشته آوايي و... ديگران پذيرش قدرت
دهند  مي  ها نشان(. همچنین يافته2016و همکاران،  

تجربه آوا بين مثبتي ارتباط دارد   سازماني و  وجود 
 (.  2008)بوريس،

( ميليکن  و  می 2000موريسون  بیان  که  (  دارند 
 آيا ببينند که همواره در صدد آن هستند   کارکنان
آنها  خير،   يا دارد وجود صحبت  براي مساعدي فضاي

فضایی چنین  وجود  که   هدايت براي معتقدند 
ضروری   بسیار  آوای سازمانی  به  معطوف  رفتارهای 

درزمينه عوامل بنابراين است.  نقش سازمان، اي 
) سازمانی  آواي در مهمي و  دارد  موريسون 

از   يکي رسمي سازماني ساختار  (.2000ميليکن،
 از بسياري در که اي مي باشدزمينه عوامل مهمترين

 شده تاکيد آن بر آوای سازمانی   حقیقات مربوط بهت
( در  2011(. موریسون )2020است )کینگ و همکاران،  

 فرهنگ و ساختار که زماني  که داد تحقیقی نشان
آوای سازمانی   است، سطح بروکراتيک کمتر سازمانی

و    ،بنابرايناست.   بيشتر آنچه گفته شد  بر اساس 
پژوهش  کمبود  به  توجه  با  بررسی  نیز  زمینه  در  ها 

بر فکری  سرمایه  سازمانی،  تاثیر  زیر    آوای  فرضیه 
 شود: پیشنهاد می 

𝐻5:    های  شرکت   آوای سازمانیسرمایه فکری بر
و  دانش  مثبت  اثر  رضوی  خراسان  استان  بنیان 

 معناداری دارد. 

 انی آوای سازمانی و دوسوتوانی سازم 2.5.6
از نظر تئوری پذیرفته شده است که هر چه کارکنان  

انعطاف و  عمل  آزادی  از  بیشتری  سازمان  پذیری 
ها و نظرات خود را  برخوردار باشند و بتوانند دیدگاه

تر بیان کنند، فضای مساعدتری برای نوآوری و  آزادانه
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می  ایجاد  نو  شکلی  به  سازمانی  مسائل  شود  حل 
 (. 2011، ؛ موریسون2019)دالتوره،  

( معتقدند اگر سازمانها  2020نچانسکا و همکاران )
بخواهند سریع با شرایط متغیر بازار سازگار شوند،  
گفتن   به  قادر  کنند  احساس  کارکنان  که  فضایی 

زمانی که    .حقیقت هستند بسیار ضروری است  تا 
کارکنان نتوانند در مورد واقعیت نحوه کار و عملیات  

صا و  شفاف  سازمان  آن  روزمره  بهبود  باشند،  دق 
با   پایدار  تغییرات  زیرا  است،  بسیار دشوار  عملیات 

شود )کوک و همکاران،  شفافیت و صداقت آغاز می 
 (.2020؛ نچانسکا و همکاران،2016

 ( همکاران  و  تحلیل  2020کینگ  از  استفاده  با   )
مجموعه داده  چندسطحیِ  رستورانهای  های  از  ای 

د که آوای سازمانی  انای در آمریکا نشان داده زنجیره 
های بازاریابی  از طریق ایجاد جو مشارکتی بر قابلیت 

های بازاریابی سازمان  سازمان اثرگذار است. قابلیت 
منظور   به  آن  رصد  و  بازار  شناخت  ابعاد  شامل 

برداری از آنها و  ها و بهره اکتشاف فرصت   و   شناسایی
نیز توانمندی برقراری ارتباط با مشتریان است. آنها  

یک  مع کارکنان  صدای  تقویت  و  پرورش  که  تقدند 
توانمندی  افزایش  برای  مناسب  های  استراتژی 

شناخت   در  هم  خدماتی  سازمانهای  بازاریابی 
 برداری از آنها است.  ها و هم در بهره فرصت 

 ( همکاران  و  که  2015موبری  معتقدند   )
نظریه  مفهوم  اساس  بر  سازمانی  آوای  اولیه  سازی 
ه- آوا-خروج  نظر  1970یرشمن) وفاداری  از  که  بود،   )

مربوط   کارکنان  نه  و  مشتریان  به  بیشتر  اقتصادی 
) می بود كه مشتریان  1970شود. هیرشمن  معتقد   )

ناراضی هنگام مواجهه با شرکتی كه در آن "وضعیت  
قابل اعتراض امور" وجود دارد، دو گزینه پیش روی  

  او بر این باور بود كه گزینه   .خود دارند: خروج یا آوا
و   باشد  وفادار  شركت  به  مشتری  كه  هنگامی  آوا 
تمایل به تغییر اقدامات، سیاست ها و خروجیها را  

كار می  به  باشد،  آوای    .رودداشته  اساس  بر همین 
نوع   هر  یا  گفتن"  سخن  برای  "فرصتی  سازمانی 

می  تعریف  اقدامی  یا  ساختار  که  مکانیسم،  شود، 
نظر خود   کند تا فرصتی را برای یک کارمند فراهم می 

های سازمان شرکت  گیریرا بیان کرده یا در تصمیم 
بر   انتظار می رود که آوای سازمانی  این رو  از  کند. 

ها  دوسوتوانی اثرگذار باشد و کارکنان با بیان دیدگاه 
و نظرات خود، سازمان را در حل مسائل مربوط به  

بهره اکتشاف فرصت  و  کنند.  ها  یاری  آنها  از  برداری 
 رضیه زیر قابل طرح است:بنابراین ف

𝐻6:   شرکت دوسوتوانی  بر  سازمانی  های  آوای 
و  دانش  مثبت  اثر  رضوی  خراسان  استان  بنیان 

 معناداری دارد. 

 نقش میانجی دوسوتوانی  2.5.7
تاثیر  سازمانی  عملکرد  بر  تنها  نه  فکری  سرمایه 
یا   دوسوتوانی  تقویت  با  بلکه  دارد،  مستقیم 

و  توانمندی  اکتشاف  در  سازمان  از  بهره های  برداری 
تواند به  هایی که با آن مواجه است، نیز می فرصت 

شرکت   عملکرد  کند.  کمک  سازمان  عملکرد  بهبود 
های محوری شرکت در اکتشاف  ناشی از شایستگی 

بهره فرصت  و  دوسوتوانی  ها  و  است  آنها  از  برداری 
برتر   عملکرد  متمایز  محرکهای  مهمترین  از  یکی 

همکاران،  می و  و  2013باشد)لسبوا  کانگ   .)
و  2009اسنل) دانش  توسعه  که  باورند  این  بر  نیز   )
کنند های فکری در سازمان بستری را ایجاد می دارایی 

توانمندی افزایش  طریق  از  و  تا  اکتشاف  های 
برداری سازمان، عملکرد آن را بهبود دهند. آنها  بهره 

بهبود یا  دوسوتوانی  که  محصوالت،    معتقدند 
و  موجود)بهره   خدمات   یا   ها فرآیند توليد  برداری( 

فناوري و  جديدمحصوالت  مستلزم  هاي  )اکتشاف( 
ماهر،   و  انسانی خالق  نیروی  از  برخورداری سازمان 
ارتباطات   و  محیط  با  متناسب  و  پویا  ساختاری 
جمله   از  سازمان  ذینفعان  سایر  با  فرد  به  منحصر 

می  سازمان  می مشتریان  انتظار  بنابراین  رود  باشد. 
س بر  رمایه که  سازمانی  دوسوتوانی  مسیر  از  فکری 

این  از  باشد.  داشته  تاثیر مثبت  رو، عملکرد شرکت 
 فرضیه زیر قابل طرح است: 

𝐻7:    میانجی متغیر  طریق  از  فکری  سرمایه 
و   مثبت  تاثیری  سازمانی  عملکرد  بر  دوسوتوانی 

 معنادار دارد. 
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 نقش میانجی آوای سازمانی  2.5.8
با توجه به روند رو    ( معتقد است که 2011موریسون ) 

به رشد تغییرات و محیط متغیری که سازمانها با آن  
افراد در   از  ایده که تیم کوچکی  این  روبرو هستند، 
یک اتاق )اتاق هیئت مدیره( از همه دانش، تجربه و  
بینش الزم برای پاسخگویی متناسب به این تغییرات 
برخوردار هستند، مورد تردید واقع شده و باعث از  

می   بین نظرات  و    .شودرفتن  کارکنان  قوی  صدای 
مدیریت مشارکتی به سازمانها این امکان را می دهد  
تا از منبع گسترده دانش و بینش گسترده در سازمان  

گیرند. سازمانها   بهره  که  است  معنی  بدان  این 
کاملمی اطالعات  با  دانش  توانند  پایگاه  و  تر 

تصمیممتنوع بهت  گیریتری  نتایج  و  ری کسب  کرده 
 کنند. 

( نیز معتقدند که سازمانها  2013پاتل و همکاران)
افزایش   و  مناسب  سازمانی  ساختار  از  استفاده  با 

سیستم  ایجاد  و  کارکنان  کاری  منابع  مهارتهای  های 
کنند که  انسانی به روز و کارآمد بستری را ایجاد می 

در   آن  از  که  شود  شنیده  کارکنان  صدای  تنها  نه 
سازمانی استفاده کرده و از این    راستای حل مسائل 

طریق ضمن ارتقای عملکرد کارکنان، عملکرد سازمانی  
می  انتظار  بنابراین  دهند.  بهبود  سرمایه  را  که  رود 

فکری با فراهم ساختن ساختاری کارآمد و متناسب، 
کارکنانی خالق و متعهد و منتقد بستری مناسب را  

تنها به  برای شنیدن آوای سازمانی ایجاد کند که نه  
می  کمک  سازمان  در  عملکرد  نوآوری  بلکه  کند 

سازمانی را نیز بهبود بخشد. از این رو، فرضیه زیر  
 قابل طرح است: 

𝐻8:    سرمایه فکری از طریق متغیر میانجی آوای
شرکت  عملکرد  بر  دانش سازمانی  استان های  بنیان 

 خراسان رضوی تاثیری مثبت و معنادار دارد. 

 چارچوب مفهومی پژوهش 3
  قالب   در  را  حاضر  پژوهش  مفهومی  مدل   زیر،  طرح
  نحوه   و   است؛  کشیده  به تصویر  ترسیمی،  الگوی   یک 

با توجه به    . دهدمی   پیشنهاد   را   متغیرها  میان   روابط
مدل   های پژوهش  شده،  ارائه  تعاریف  و  گذشته 

نشان داده شده    1مفهومی پژوهش در شکل شماره 
 است.

 

 
 مدل مفهومی پژوهش   1شکل  

 

 روش شناسی پژوهش 4
از نظر هدف،   و  از نظر ماهیت، کمی  پژوهش  این 

ها، توصیفی  کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده 
و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل  
معادالت ساختاری است. در مدل تحلیلی پژوهش،  

و   ساختاری  انسانی،  بعد  سه  با  فکری  سرمایه 
متغیر   عملکرد  برونزا،  پنهان  متغیر  پنهان  ارتباطی 
برداری  درونزا و دوسوتوانی با دو بعد اکتشاف و بهره 

و آوای سازمانی با سه بعد آوای مطیع، تدافعی و نوع  
این مدل  دوستانه متغیرهای میانجی می باشند. در 

برای   سازمانی  آوای  و  دوسوتوانی  پنهان  متغیرهای 
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متغیر عملکرد نقش متغیر مستقل داشته و از جهتی  
م ارتباط  در  و  دیگر  فکری  سرمایه  متغیر  دو  یان 

می  میانجی  نقش  دارای  در  عملکرد شرکت،  باشند. 
کل مدل نیز سرمایه فکری متغیر مستقل و عملکرد  
از سوی دیگر   نهایی است.  سازمانی متغیر وابسته 
دوسوتوانی،   و  سازمانی  آوای  متغیر  دو  ارتباط   در 

 متغیر اول مستقل و متغیر دوم وابسته است.  

که  آنجا  سرمایه    از  یعنی  پژوهش  متغیرهای 
عملکرد   و  دوسوتوانی  سازمانی،  آوای  فکری، 

باشند، سطح تحلیل  هایی در سطح بنگاه می پدیده 
آماری،   بوده و جامعه  بنگاه  این پژوهش، سطح  در 

رضوی  دانش  هایشرکت  خراسان  استان  در  بنیان 
شرکت می فهرست  اساس  بر  که  های  باشند 

و  دانش  علمی  معاونت  ریاست  بنیان  فناوری 
تحقیق   این  انجام  زمان  تا  آنها  تعداد    160جمهوری 

شرکت است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری  
ها اقدام شد  برای گردآوری داده های تمامی شرکت 

به    23که   تمایل  عدم  نظیر  دالیلی  به  شرکت 
یا تغییر آدرس شرکت و   همکاری، نامشخص بودن 

نداشته   مشارکتی  پژوهش  در  بنابراین  ...  و 
نکرده پرسشنامه دریافت  هم  مراجعه  ای  با  اما  اند 

به   تعداد    137مستقیم  همین  به  دیگر  شرکت 

شرکت به    89پرسشنامه توزیع شد. که در مجموع  
که   دادند  پاسخ  دلیل   2پرسشنامه  به  پرسشنامه 

از   بیش  به  ندادن  دادن    5پاسخ  پاسخ  یا  سوال 
کنار  یک سوال  برای  گزینه  دو  به  گذاشته   همزمان 

شرکت که    87های  شدند. بنابراین تنها از پرسشنامه
استفاده شده   تحلیل  در  تکمیل شدند،  درستی  به 

داده  تحلیل  نتایج  که  است.  است  داده  نشان  ها 
های بدست آمده نرمال نیستند. به همین دلیل  داده 
بر  نمی  مبتنی  ساختاری  معادالت  مدل  از  توان 

کرد.   استفاده  لیزرل  و  مدل کواریانس  از  بنابراین 
معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس و روش حداقل  

افزار   نرم  کمک  به  جزیی    Smart PLSمربعات 
استفاده شده است. الزم به توضیح است که حداقل  
نمونه مورد نیاز برای تحلیل در این روش با توجه به  

. ده ضرب در  1بزرگترین مقدار حاصل از دو قاعده  
شاخص  مدل تعداد  بیشترین  اندازه  های  با  گیری 
. ده ضرب در تعداد روابط متغیری 2تعداد شاخص  

با   برابر  ساختاری؛  بخش  در  رابطه  بیشترین    60با 
می  پاسخگویی  شرکت  به  توجه  با  که    87باشد، 

شرکت به پرسشنامه، از این نظر نیز محدودیتی در  
استفاده از این روش نیست. ابزار گردآوری اطالعات  

پژوهش این  زیر  پرسشنامه   در  مشخصات  با  ای 
 است.

 

 متغیرها و مراجع پرسشهای پرسشنامه    1  جدول 

 مرجع  شماره پرسش  تعداد پرسش  ابعاد متغیر 

 سرمایه فکری 
 (2004یونت و اسنل ) 6-1 6 سرمایه انسانی 

 (2004یونت و اسنل ) 11-7 5 سرمایه سازمانی 
 (2004یونت و اسنل ) 16-12 5 ارتباطی سرمایه 

 آوای سازمانی 
 ( 2003داین و همکاران)ون 21-17 5 آوای مطیع 

 ( 2003داین و همکاران)ون 26-22 5 آوای تدافعی 
 ( 2003داین و همکاران)ون 31-27 5 آوای نوع دوستانه 

 دوسوتوانی سازمانی
 ( 2014وی و همکاران) 42-38 5 اکتشاف 

 ( 2014وی و همکاران) 47-43 5 برداری بهره

 ( 2019کین و هو) 37-32 6 - عملکردسازمانی 

داده  تحلیل  مدل در  روش  از  معادالت  ها  سازی 
به   با  جزئی  مربعات  حداقل  رویکرد  با  ساختاری 

برای بررسی و آزمون    Smart PLS3افزار  کارگیری نرم 
مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. در این  
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متغیر   9پژوهش   سه  اول،  مرتبه  در  پنهان  متغیر 
و   دوم  مرتبه  در  )سواالت   42پنهان  آشکار  متغیر 

و    31،  27،  12،  10پس از حذف سواالت    - پرسشنامه
دارد.    47 وجود  عاملی(  بار  بودن  کم  دلیل  به 

ا یا  اول  مرتبه  با  متغیرهای  ا  مستقیما مدل  بعاد 
اندازه آنها  توسط  و  بوده  رابطه  در  گیری سواالت 

دوم  می مرتبه  متغیرهای  از  منظور  شوند. همچنین 
متغیرهایی است که با ابعاد در ارتباط بوده و به طور  

 شوند.  غیرمستقیم به سواالت مرتبط می 

 

 های پژوهشیافته 5
فراوانی   توزیع  اساس  از    5/65بر  درصد 

و  دهنپاسخ  مرد  پژوهش  این  پرسشنامه  به  دگان 
همچنین    5/34 زن،  دیگر  درصد    7/23درصد 

تا    30درصد بین    36/ 1سال،    30دهندگان زیر  پاسخ 
و    40 از    40/ 2سال  آنها بیشتر  سال سن    40درصد 

درصد کاردانی و دیپلم،    10/ 4اند. عالوه بر این  داشته
و    2/32 کارشناسی  کارشناسی    5/42درصد  درصد 

بوده   14/ 9همچنین  ارشد و   اند. سابقه  درصد دکترا 
از    59مدیریتی آنها کمتر  درصد    34سال،    10درصد 

و    20تا    10بین از    7سال  بیشتر  سال    20درصد 
پاسخ بوده  شرکت است.  از  عمر  دهندگان  با  هایی 

  7/31سال    5تا    3درصد، بین    8/17سال    3کمتر از  
  10درصد و بیشتر از    29/ 3سال    10تا    6درصد، بین  

بوده   2/21سال   در    51اند.درصد  این شرکتها  درصد 
خدمات،   و    39زمینه  صنعت  زمینه  در    10درصد 

های حاصل  باشند. یافتهدرصد در حوزه کشاورزی می 
های این پژوهش در دو بخش زیر به  از تحلیل داده 

 طور خالصه آمده است: 

که شامل بررسی برازش مدل پژوهش:  5.1
گیری، ب( برازش  های اندازه الف( برازش مدل 

 مدل ساختاری و ج( برازش مدل کلی است. 
این برازش شامل    گیری:اندازه   هایبرازش مدل (  الف

 .باشدسه معیار پایایی، روایی همگرا و واگرا می 

بارهای    پایایی: معیار ضرایب  از سه  استفاده  با 
اندازه  ترکیبی  پایایی  و  کرونباخ  آلفای  گیری عاملی، 

 شده است. 

  عاملی   بارهایتمامی    (2)  شکل  با  مطابق(  الف
  حذف   دیگر  رو،این   از.  است  بیشتر  0/ 4  از   هاپرسش 

 .  نیست الزم  هاآن  از یک هیچ

 
 مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرایب استاندارد    2  شکل 
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 متغیر)  پرسش  47  با  مدل   ابتدا  که  است  الزم به ذکر
به    47و    31،   27،  12،  10های  پرسش   شد،  اجرا(  آشکار

از سرمایه ساختاری،    به  مربوط   هایپرسش   ترتیب 
پایین    دلیلبه  سرمایه ارتباطی و آوای نوع دوستانه

  ها،این پرسش   حذف   با  شدند.   حذف   عاملی   بار   بودن 
آمده   2 شکل در  آن نتایج که  شد اجرا مدل بار دیگر

 .است

  با   مطابق  :ترکیبی  پایایی  و  کرونباخ  آلفای(  ب
  پایایی   و(  دوم  ستون)  کرونباخ  آلفای  مقادیر  (2جدول)
  7/0  از  باالتر  متغیرها  تمامی (  سوم  ستون)  ترکیبی 

  نشان   را  گیریاندازه   های مدل   برازش  که  است
 . دهدمی

   همگرا و واگرا روایی  5.2
با  روایی  یا    AVEضریب    مقدار  مقایسة  همگرا 

شده استخراج  واریانس    5/0  با   متغیرها  یمتوسط 
  این   مقدار  تربودنبزرگ  به  توجه   با   شود،می   بررسی 
  پنهان   متغیرهای  همة   برای  ،1  جدول   در   5/0  از  ضریب 

  روایی   که   گرفت   نتیجه  توانمی   دوم،   و   اول   مرتبة
 گیری اندازه   های مدل   بودنمناسب   و   مدل   همگرای 

 . شودمی  تأیید

 
 پژوهش   پنهان   متغیرهای    2Qو   CR ،  AVE ،2R  کرونباخ،   آلفای   مقادیر   2  جدول 

Q2 R2 AVE CR  سازه آلفای کرونباخ 
 سرمایه فکری  0/ 952 957/0 616/0 - -
 سرمایه ساختاری 874/0 916/0 0/ 732 845/0 617/0
 ارتباطی سرمایه  873/0 914/0 0/ 729 845/0 613/0
 سرمایه انسانی  973/0 978/0 884/0 696/0 609/0
 آوای سازمانی  933/0 943/0 0/ 562 0/ 673 366/0
 آوای مطیع  856/0 897/0 0/ 638 790/0 487/0
 آوای تدافعی  867/0 904/0 0/ 654 859/0 550/0

 آوای نوع دوستانه  962/0 0/ 976 930/0 0/ 673 0/ 659
 دوسوتوانی  920/0 934/0 613/0 904/0 548/0
 برداری بهره 871/0 0/ 913 0/ 726 873/0 0/ 627

 اکتشاف  871/0 907/0 662/0 903/0 587/0
 عملکرد سازمانی  853/0 0/ 892 582/0 685/0 0/ 372

 

  متغیرهای   تمام  AVE  جذر  مقدار  ،3  جدول   با  مطابق
  بیشتر   هاآن   میان  همبستگی  مقدار  از  اول   مرتبة

  خوب   برازش  و   مناسب  واگرای   روایی   امر  این   که  است
 . دهدمی  نشان  را گیریاندازه هایمدل 
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 الرکر   و   فورنل   روش   به   واگرا   روایی   سنجش   ماتریس   3  جدول 

 (9) (8) (7) ( 6) (5) ( 4) ( 3) ( 2) (1) سازه

         799/0 ( 1آوای مطیع)

        809/0 0/ 722 (2تدافعی)آوای 

       964/0 0/ 732 597/0 (3نوع دوستانه)آوای

      852/0 597/0 779/0 789/0 (4برداری)بهره

     814/0 778/0 591/0 713/0 694/0 ( 5اکتشاف)

    940/0 604/0 554/0 349/0 556/0 599/0 ( 6سرمایه انسانی)

   854/0 555/0 785/0 0/ 697 604/0 780/0 0/ 796 ( 7سرمایه ارتباطی)

  856/0 0/ 686 555/0 776/0 691/0 606/0 778/0 779/0 (8سرمایه ساختاری)

 0/ 763 728/0 735/0 623/0 809/0 739/0 520/0 632/0 615/0 ( 9عملکرد سازمانی)

 

   ساختاری مدل  برازش( ب
غیر    ،3  شکل  مطابق:  t  معناداری  . ضرایب 1 از  به 

فکری  آوای سازمانی  -مسیرهای سرمایه  و  - عملکرد 
تمام   تربزرگ   96/1  از   t  معناداری  ضرایب  عملکرد 

  و   هاپرسش   تمام   معنادار بودن  امر  این  که  هستند
را  متغیرها  میان   روابط مسیرها  این  از  غیر    در   به 
پائین  .  دهدمی   نشان   درصد   95/0  اطمینان  سطح

رد    tبودن ضریب   سرمایه  فرضیهبیانگر  تاثیر  های 

:  2Rمعیار.  2فکری و آوای سازمانی بر عملکرد است.  
  تمام   ،1  جدول   پنجم   ستون   و   2شکل  به   باتوجه 
 مدل،   زایندرو   متغیرهای  به  مربوط 2Rمقادیر
  برازش   نشانگر   که   است  33/0  از   بیشتر  یا   مساوی
 .ساختاری است  مدل  مناسب

  35/0  از   هاسازه   تمام  ی برااین معیار  :  2Qمعیار.  3
  ی ساختار  مدل   ی قو  برازش  د ؤیم  که   است   شتریب

 .است
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 tمدل ساختاری تحقیق همراه با ضرایب معناداری    3  شکل 

 

 کلی  مدل برازش (  ج
معیار  1برازش   نیکویی  برای  :GoF  یا  است    معیاری 

  مدل   بخش  دو  هر  که  مدل   کلی  برازش  بررسی

اینمی  کنترل   را  ساختاری  و  گیریاندازه   معیار   کند. 
 :شودمی  محاسبه زیر صورتبه

 
 نتیجه برازش مدل کلی   4جدول  

Communalities R2 GOF 
726 /0 798/0 761/0 

 

  عنوان به   که36/0  و  25/0  ،01/0  مقدار  سه  به  توجه  با
  برازش   نیکویی  برای  قوی  و  متوسط  ضعیف،  مقادیر
مقدار   آمدندست به  و  است  شده  معرفی

761/0GoF=،  تأیید   کلی  مدل   مناسب  بسیار  برازش  
 . شودمی

 آزمون فرضیات پژوهش: 5.3
فرضیه استاندارد،  آزمون  ضرایب  بررسی  شامل  ها 

مسیرهای مربوط به هر  t بررسی ضرایب معناداری  
از فرضیه  آزمون سوبل    z( و مقادیر  3ها)شکل  یک 

 
1 Goodness of Fit 

برای بررسی نقش میانجی متغیرهای آوای سازمانی  
 و دوسوتوانی است.  

می یافته نشان  و ها  استاندارد  ضرایب  که    دهد 
ارتباطی    معناداری  ضرایب   یا  t  مقادیر مسیرهای 

فکری با  - سرمایه  برابر  ترتیب  به  و  168/0عملکرد 
سازمانی  و764/0 با  - آوای  برابر  ترتیب  به  عملکرد 
ضریب    174/0و    032/0 بودن  کوچکتر  است. 

بیانگر عدم پشتیبانی   1/ 96  معناداری این مسیرها از 
آوای  داده  و  فکری  سرمایه  تاثیر  از  پژوهش  های 
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شرکت  عملکرد  بر  در سازمانی    اطمینان   سطح  ها 
مسیرهای    معناداری   ضریب  یا  t  مقدار   است؛  95/0
سازمانی  س آوای  و  فکری  سرمایه  (19/ 398) رمایه   ،

دوسوتوانی) و  و  7/ 219فکری  سازمانی  آوای   ،)
(  2/ 526( و دوسوتوانی و عملکرد)263/7دوسوتوانی) 

  تأثیر   معنادار بودن  بیانگر  که  است  بیشتر  96/1  از
سرمایه فکری بر آوای سازمانی و دوسوتوانی، تاثیر  

ثیر دوسوتوانی  آوای سازمانی بر دوسوتوانی و نیز تا
شرکت  عملکرد  دربر  بررسی  مورد    سطح   های 

مسیرهای    استاندارد   ضرایب   است؛  95/0  اطمینان
سازمانی   آوای  و  فکری  سرمایه  (821/0)سرمایه   ،

دوسوتوانی) و  و  0/ 502فکری  سازمانی  آوای   ،)
و دوسوتوانی 495/0دوسوتوانی)  (  643/0و عملکرد)  ( 

است که بیانگر روابطی مثبت و نسبتا شدید بین  
همچنین   است.  دو  به  دو  صورت  به  متغیرها  این 

تعیین) ضریب  آوای  2Rمقدار  میانجی  متغیر   )
با   برابر  دهد    673/0سازمانی  می  نشان  که  است 

تقریبا   فکری  سرمایه  از  67متغیر    تغییرات  درصد 
را  سازمانی  ضریب  کند،  می   تبیین   آوای  مقدار 

با  2Rتعیین) برابر  نیز  دوسوتوانی  که    904/0(  است 
بیانگر آن است که دو متغیر سرمایه فکری و آوای  

  را  دوسوتوانی  تغییرات  درصد از  90سازمانی تقریبا  
(  2Rکنند؛ در نهایت مقدار ضریب تعیین)می  تبیین

آن   است که بیانگر 685/0متغیر عملکرد نیز برابر با 
متغیر   که  متغیرهای  است  از طریق  فکری  سرمایه 

درصد    69میانجی آوای سازمانی و دوسوتوانی تقریبا  
شرکت   تغییرات  از دانش عملکرد  مورد  های  بنیان 

 کنند.  می  تبیین را بررسی 

واریانس  شمول  آماره  )شدت    VAFیا    1نتایج 
مقادیر   و  میانجی(  متغیر  آزمون    zتاثیرغیرمستقیم 

برر  سی نقش میانجی  سوبل )ضریب معناداری( در 
آوای سازمانی و دوسوتوانی برای مسیرهای سرمایه  

سازمانی   -فکری با   -آوای  برابر  ترتیب  به  عملکرد 
عملکرد  - دوسوتوانی-و سرمایه فکری  0/ 196و    142/0

با   است که بیانگر    465/2و    657/0به ترتیب برابر 
ها از نقش میانجی آوای سازمانی  عدم پشتیبانی داده 

)رد فرضیه هشتم( و تائید این نقش  برای مسیر اول 
برای مسیر دوم)پذیرش فرضیه هفتم( است. جدول  

فرضیه  5 آزمون  نشان  نتایج  خالصه  طور  به  رو  ها 
 دهد. می

 
 ها خالصه نتایج آزمون فرضیه   5جدول  

 نتیجه  ضریب معناداری  ضریب مسیر  فرضیه  نماد
H1   526/2 643/0 دوسوتوانی بر عملکرد تاثیر *  
H2  174/0 032/0 تاثیر آوای سازمانی بر عملکرد  × 

H3  0/ 764 168/0 تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد  × 

H4 7/ 219 502/0 تاثیر سرمایه فکری بر دوسوتوانی **  

H5 398/19 821/0 تاثیر سرمایه فکری بر آوای سازمانی **  
H6  263/7 495/0 سازمانی بر دوسوتوانیتاثیر آوای **  

   0/ 01؛ **: معنادار در سطح  0/ 05*: معنادار در سطح  

 

 
1 Variance Accounted For 
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 گیری بحث و نتیجه 6
می  نشان  تحقیق  که  نتایج  بر   یفکریه سرمادهد 

شرکت   یسازمان  ی دوسوتوان بنیان دانش   یهادر 
  ین او معناداری دارد. لذا    ی تاثیرمثبتخراسان رضو

تقویت سرمایه فکری خود از    با بایست  می ها  شرکت 
ارتقا  مهارتها  آموزش  طریق خالق  یو  و    یتقدرت 
برا  کارکنان،  ی نوآور مناسب  بستر  کردن    ی فراهم 

اقدام در جهت ارتباط    یزبهبود و توسعه سازمان و ن
مشتر سا  یان با  شناسا  ینفعانذ  یر و    یی به 

ن  رو  یشپ  یهافرصت  و  بهره   یزو  منابع  از  برداری 
طر  )دوسوتوانی(   موجود  یهافرصت  ارائه    یقاز 

د. این  در سازمان بپردازن  ید محصوالت و خدمات جد 
یافته  با  )  نتایج  کاستاپولوس  و  2015های  (؛کانگ 

(  همخوانی  2017( و اوبیدات و همکاران )2009اسنل )  
  ن یاتوسعه روابط سازمان با مشتردارد. به زعم آنها  

  ید جد  ی به بازارها  یابیدر جهت دست  ینفعان ذ  یگر و د
  یان، ارتباط دائم با مشتر  یبرقرارید، و  جد   یانو مشتر

شناسا به  ب  یی،اقدام  چه  هر  درک  و    یشتر کشف 
تواند منجر  موضوع خود می   ینآنها کرده که ا  یازهاین

هر چه بهتر    ییپاسخگو   یبه انجام اقدام مناسب برا
با ارائه محصوالت و خدمات متناسب   یازهان  ینبه ا

 . در سازمان شود ید و جد

یافته دیگر  تحقیق،از  داده   های  های  پشتیبانی 
دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد    مثبت   یرتاث  تحقیق از 

  بنیان استان خراسان رضوی است، های دانش شرکت 
بایست  ها برای ارتقای عملکرد خود می لذا این شرکت 

توان تقویت  به  زمینه مندیاقدام  در  خود  های 
ها نمایند. بدین معنا  برداری از فرصت اکتشاف و بهره 

ا شرکت   ین ا که   با  ن  ییراتتغ  یجاد ها  با    یاز مطابق 
موجود  یمشتر خدمات  و  محصوالت    ی معرف   ،در 

جد  بازارها  یا  یدمحصوالت  به  ورود  و    یدجد  یبا 
خود  یش افزا بازار  محصوالت    یزانم  ،سهم  فروش 

سا  به  نسبت  افزا  ریشرکت  را  از    داده   یشرقبا  و 
شرکت   عملکرد  بهبود  به  سودآوری  افزایش  طریق 

همچنین   کنند.  با  توانند  می ها  شرکت   ین ا کمک 
  ی رهااو جستجو در باز   ید جد  یهااستفاده از فرصت 

و به تبع آن    یدجد   یانبه مشتر   یابی دست  یبرا  یننو

و   ها بهبود فعالیت و نیز  هافرصت  ینبرداری از ابهره 
ها که خود  کاهش هزینه   یقسازمان از طر  ندهاییفرا

افزا منزله  بهره   یش به  اکتشاف  توان  و  برداری 
بپردازند  است،   یسازمان شرکت  عملکرد  بهبود    .به 
یافتهیافته با  پژوهش  این  و همکاران  های  مام  های 

جانی2015) )  و (،  تورس تامای (2013همکاران  و    و 
منطبق است. از طرفی در مطالعه    (2017همکاران ) 

( همکاران  و  برآورد  2019بالبونی  منفی  ارتباط  این   )
 شده است. 

  466/2آزمون سوبل که برابر با    zبر اساس مقدار  
است، تاثیر مثبت سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی  
و   بوده  از طریق متغیر میانجی دوسوتوانی معنادار 

گرف قرار  تایید  مورد  مربوطه  این  فرضیه  است.  ته 
مستلزم   عملکرد سازمانی  بهبود  که  معناست  بدان 
تقویت سرمایه فکری در سازمان و به تبع آن افزایش  

اکتشاف فرصت  از  ها و بهره توان شرکت در  برداری 
( و پاتل  2009آنها )دوسوتوانی( است. کانگ و اسنل )

( و  2013و همکاران  توان  افزایش  که  نیز معتقدند   )
د کارکنان  بستری  مهارت  مختلف  های  زمینه  ر 

می   فراهم  سازمان  دوسوتوانی  راستای  در  مناسب 
( و مام  2004سازد و بنابر نتایج برکینشاو و گیبسون ) 

( همکاران  ارتقای  2015و  به  منجر  نیز  دوسوتوانی   )
 عملکرد سازمان خواهد شد.

تحقیق   این  نتایج  دیگر  پنجم فرض  ییدتا  از    یه 
  ی سازمان  یبر آوا  یکرف  یهمثبت سرما  یربر تاث  یمبن

سرمایه  تقویت  که  مفهوم  بدین  فکری  است،  های 
شرکت   دوسوتوانی  بهبود  باعث  تنها  نه  سازمان 

می می باعث  بلکه  نیز  شود  کارکنان  آوای  که  شود 
مورد بررسی  بنیان  دانش   یهاشرکت بهبود یابد. لذا  

  ی الزم جهت ارتقا یهایزیربا انجام برنامه  توانندمی
شا تسه  یستگیسطح  م  یمکارکنان،    یان دانش 

از   آنها  آموختن  و  ن  یکدیگرکارکنان  آموزش    یزو 
و    ی مورد نیازهابرنامه   ین و مداوم آنها، تدو  یوستهپ

مشتر  یبرقرار با  سا  یان ارتباط  در    ینفعانذ  یرو 
برداشته   یفکر   مایهسر   یارتقا  یراستا گام  سازمان 
ا تصم  ینکه  در  افراد  شرکت  به  منجر    یمات خود 
توسط آنها و    یشنهادات اظهار نظر و ارائه پ  ی،گروه 
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شود. به  آنها در امور مربوطه می   یشتر مشارکت ب  یزن
د  امی   یگرعبارت  جهت  شرکت   ینبایست  در  ها 

کوشا  شجاع و    ،خالق  یانسان   یرویآموزش و پرورش ن
  ی فکر  یهسرما   یتو تقو  یشافزا   یقباشند، تا از طر

  یق از طر  یسازمان   یو بهبود آوا  یتسازمان باعث تقو 
کارکنان در    یشنهاداتنظرات و ارائه پ  یان کمک به ب

شون  ی کار  ی هاحوزه یافتهمرتبط  این  نتایج  د.  با  ها 
)پژوهش  همکاران  و  کینگ  موریسون  2020های  و   )

ها  شرکت  ( همخوانی دارد. به زعم این محققین 2011)
بستربایست  می کردن  فراهم    یادگیری   ی برا  یبا 

از   ن  یگریکدکارکنان  برنامه   یزو  در    ی هامشارکت 
بعنوان    یآموزش کارکنان  گرفتن  نظر  در  با  سازمان 

به    ی افراد کارکنان  تا  کنند  کمک  باهوش  و  خالق 
ب  یراحت حفظ    یاندر  با  و  داشته  مشارکت  نظرات 

برا سا  ی منافع سازمان    ی همکار  زمان حل مشکالت 
 کرده و راه حل ارائه کنند.

مثبت    یرتاث  تائید  های تحقیقیکی دیگر از یافته
دوسوتوان   ی سازمان  یآوا تقویت    یبر  یعنی  است. 

آوای سازمانی منجر به افزایش دوسوتوانی سازمان  
مناسب در    ی بستر  یجاد ا شود. بدین مفهوم که  می

برا پ  ی سازمان  و  نظرات  کارکنان    یشنهادات ارائه 
باعث  می بیشترتواند  حل    در  کارکنان  مشارکت 

با    یگر به عبارت دسازمانی شود.    مشکالتمسائل و  

که    یافته   یش افزا  ی سازمان  یآوا   یامر  ین چن  یلتسه
افزا سبب  شا  یشخود  و  در    یستگیتوان  سازمان 
  .گرددی ها م برداری سازمان از فرصت اکتشاف و بهره 

یافته همکاران  این  و  ریس  تحقیقات  نتایج  با  ها 
( همخوانی دارد. از نظر  2016( و نول و ردمن ) 2013)

پ  یتحما این محققان   ، سبب  یگروه   یشنهادات از 
اظهار    ی برا  یی فضا   یجاد و ا  ی گفتمان سازمان   یت تقو

تواند منجر به روشها  شود که خود می می   بیشتر نظر  
سازمان  یبرا  یدجد   یهاحلراه  یا مسائل    یا   یحل 

 د شود. یجد  یهافرصت  ییشناسا

در نهایت با توجه به عدم پذیرش برخی از فرضیه  
های این پژوهش و نیز با عنایت به اینکه این نتایج،  

پژوهش  از  برخی  نتایج  لذا  با  نداشت،  ها همخوانی 
ها در صنایع دیگر پیشنهاد  بررسی مجدد این فرضیه

متغیرهای  می انگاشتن  نادیده  همچنین  شود. 
پذیری  یسک اطمینان محیطی، رتعدیلگری چون عدم 

مدل  متغیرهای  میان  ارتباط  در  سازمانی  فرهنگ  و 
تواند موضوعی مناسب برای بررسی  این تحقیق، می 

شود  در تحقیقات آینده باشد. در آخر پیشنهاد می 
اندازه   و  عمر(  سن)طول  چون  کنترلی  متغیرهای 

های آتی در نظر  بنیان در پژوهش های دانش شرکت 
 گرفته شود. 
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